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 مدل کسب و کار اولیه
Primary Business Model 



 هذل ّای کسب ٍ کار هذلْای باًکذاری
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دِّ اخیز 4تحَالت هالی   
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Deregulation  Globalization  Financialization  



 تؼزیف هالی گزایی

Financialization is a process whereby financial markets, 

financial institutions and financial elites gain greater 

influence over economic policy and economic outcomes. 

Financialization transforms the functioning of economic 

system at both the macro and micro levels.( Epstein, 

G.2005 ) 
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 اثز هالی گزایی بز سیستن اقتصادی 
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 افسایش ضریب اهمیت بخش مالی در مقایسه با بخش واقعی اقتصاد

 

 
 



 اثزات هالی گزایی بز سیستن هالی
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 ػالین هالی گزایی
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 Financial Depthافشایص ضذیذ  ػوق هالی یا 

ِافشایص فشایٌذُ دارایی باًک ّا ًسبت بِ گذضت 

ِافشایص فشایٌذُ سزهایِ باسار ّای سزهایِ ًسبت گذضت 
  افشایص فشایٌذُ ػوق هالی در اقتصاد یؼٌی ًسبت ارسش کل

 GDPبِ ( باسار پَل ٍسزهایِ)سیستن هالی

 



 ػالین هالی گزایی طبق اهار
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Source: IMF 
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Source:   IMF 



 نواوری مالی و تحول درمذل کسب و کار بانک ها
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 سیستم بانکی تغییر در مذل کسب و کار
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 مذل اعطا و انتقال
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 تحَل در هذل کسب ٍ کار سیستن باًکی

تحول در 
شیوه کسب  

 درامذ

تحول در 
شیوه تامین  

 منابع

تحول در مذل 
کسب و کار  

 سیستم  بانکذاری
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 تٌَع گزایی در هذل کسب دراهذ

 درامذ های بهره ای

Interest Income 

 درامذ های غیر بهره ای

Non-interest Income 
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 باًکذاری سزهایِ گذاری
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 بانکذاری اختصاصی

 

 



 تحَل در رٍش تاهیي هٌابغ

Deposit-based  

Source of Financing 

Market-based  
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 اهار سْن باًکذاری سایِ

 افشایص ضذت بِ 2007 سال هالی بحزاى اس قبل سایِ ّای باًک ّای دارایی
  چْار بِ ًسبت کِ گزدیذ بالغ 2007 سال در دالر تزیلیَى 60 بِ ٍ یافت
  باًکذاری بخص کًٌَی ّای دارایی ًصف هؼادل بزابزٍتقزیبا دٍ قبل سال

 2010 سال در.بَد ًظز هَرد سال در جْاى GDP کل هؼادل تقزیبا ٍ
 ایي ّای دارایی کل اس درصذ 46 اس بزخَرداری با اهزیکا هالی سیستن

  اًگلستاى .است دادُ اختصاظ خَد بِ را سایِ باًکذاری بشرگتزیي بخص
  ًْایتا ٍ درصذ 6 ،فزاًسِ درصذ 8 ،ّلٌذ درصذ 8 ،صاپي درصذ 13 با

 .ّستٌذ بؼذی ّای رتبِ در درصذ 5 با الواى
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Source:www.huntswood.com 



 تٌَع گزایی ضیَُ دستزسی بِ هٌابغ
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 اهار بْادار ساسی
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 در اروپا   2012امار بهادارسازی سه ماهه اول   
 یورو میلیارد 

Asset Backed Securities-
ABS 

199.5 

 Collateral Debt 
Obligation-CDO 

186.8 

Commercial Mortgage 
Backed Securities 

123.1 

Residential Mortgage 
Backed Securities  

1149.1 

Small and Medium Size 
(SME )loan 

172.2 

Whole Business 
Securitization(WBS) 

55.9 

 1886.7 کل

 در امریکا 2012امار بهادارسازی سه ماهه اول   
 یورو میلیارد 

 

Asset Backed Securities-ABS 1335.9 

Agency  Mortgage Backed 
Securities(Agency MBS) 

4221 

Non-agency  Residential 
Mortgage Backed Securities 
(Non Agency RMBS) 

538.6 

Non-agency  Commercial 
Mortgage Backed 
Securities(Non-Agency 
CMBS 

513.9 

 کل

 

6609.4 

Source:SIFMA 



 هذل اػطا اًتقال ٍ بحزاى جْاًی
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  GDPهیلیارد دالر سیاى در  650•

 (بیوِ بیکاری)هیلیارد دالر حقَق ٍ دستوشد 360هیلیَى ضغل، 5.5•

2 

 تزیلیَى دالر سیاى در بخص هسکي 3.4•

 تزیلیَى دالر سیاى در باسار سْام 7.4•

3 

 هیلیارد دالر ّشیٌِ ًجات هالی  230•

 تزیلیَى دالر سیاى بِ اقتصاد جْاى  11.9•

Source:www.cambridge.com 



 دلیل بحزاى جْاًی
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 هذیزیت ریسک هذل اػطا ٍ اًتقال
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 هذیزیت ریسک ٍ هذل اػطا ٍ اًتقال
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 هذیزیت ریسک ٍ هذل اػطا ٍ اًتقال

نظارت در 
 مرحله اعطا

رعایت هم  
منافع راستایی  

نه )مذل اعطا و
انتقال  ( برای

 بهادار ساز محور
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 بْادار ساسی دارایی ّای باًکی در اسالم

  باًکی تسْیالت هاّیت حقَقی ٍ فقْی هاّیت بزرسی ًتیجِ
 :هیذّذ ًطاى

 تولیک،جؼالِ،خزیذدیي، ضزط بِ اقساطی،اجارُ فزٍش تسْیالت اس حاصل ّای درایی
 اٍراق بِ تبذیل قابل هساقات ٍ حقَقی،هضاربِ،هشارػِ  هطارکت هذًی، هطارکت

 .هیباضٌذ بْادار
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 ًتیجِ گیزی

  ساس بْادار اًتقال ٍ اػطا کار ٍ کسب هذل اّویت بِ ػٌایت با
 در اى ًقص ٍ هحَر

باًکی سیستن دراهذ کسب هذلْای ساسی هتٌَع 
باًکی سیستن هٌابغ تاهیي ّای هذل ساسی هتٌَع 
باًکی سیستن ریسک هذیزیت ٍ 
سزهایِ باسار ٍ باًکی سیستن اًسجام 

  ًظز بِ ضزٍری کطَر باًکی سیستن در هْن ایي ساسی پیادُ  
 .هیزسذ
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 هذل پیطٌْادی

31 



 ساختار مذل اعطا و انتقال

32 



 گام ّای ػولیاتی

 السم هقزرات ٍ قَاًیي ٍضغ1.

 ساسّا بْادار ًظیز ای حزفِ هالی ًْادّای فؼالیت هجَس اػطای2.

   CDO,CLO,MBS,CMBSًظیز یافتِ ساختار هالی ابشارّای طزاحی3.
 اسالم ضزیؼت با هطابق

  ًْادّای هؼزفی طزیق اس Shadow Banking سایِ باًکذاری تقَیت4.
  ٍ پَل باسار ّای صٌذٍق پَضطی، ّای صٌذٍق هاًٌذ جذیذ هالی

 یافتِ ساختار گذاری سزهایِ ًْادّای

 سزهایِ باسار ٍ باًکی سیستن بیي اًسجام ارتقا5.
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 با تشکر از حوصله شوا
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